
ZAPROSZENIE NA SESJĘ 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Kunowie zaprasza na sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się w 
dniu 27 czerwca 2012 r.( środa) o godz.13-tej w Bibliotece Publicznej w Kunowie ul.Warszawska 
48. Porządek sesji:                                                                                                                                      
1.Otwarcie sesji.                                                                                                                                               
2.Stwierdzenie quorum.                                                                                                                            
3.Przyjęcie porządku obrad.                                                                                                             
4.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji RM.                                                                                            
5.Zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011r.       
6.Absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie.                                                                               
7.Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i WPF na 2012r.                                      
8.Projekt uchwały w sprawie : kupna nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 87/1 o 
pow.0.0085 ha, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Ostrowcu Św. prowadzi 
księgę wieczystą KI10/00021343/9 położonej w Rudce gm.Kunów z przeznaczeniem do realizacji 
zadań własnych gminy.                                                                                                                                                    
9.Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości rolnej oznaczonej numerami 
działek : 229/3 o pow.0,0409 ha, nr 369/3 o pow.0,0285 ha, nr 389 o pow.0,3400 ha położonych w 
miejscowości Nietulisko Duże gmina Kunów oraz nr 190/3 o pow.0,0211 ha i nr 401/6 o 
pow.0,0610 ha położonych w miejscowości Doły Biskupie gmina Kunów od Agencji 
Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie niezbędnych do realizacji zadań własnych 
gminy w zakresie budowy i utrzymania publicznych urządzeń służących do przesyłania, 
oczyszczania i odprowadzania ścieków komunalnych. 
10.Projekt uchwały w sprawie: nabycia na rzecz Gminy Kunów niezabudowanej działki nr 
ewid.657/1 o pow.52m2, położonej w miejscowości Janik gmina Kunów, przewidzianej do 
poszerzenia drogi gminnej – dojazdowej Janik ul.Prosta. 
11.Projekt uchwały w sprawie: tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, 
psychologów i logopedów zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kunów. 
12.Projekt uchwały w sprawie: określenia zasad udzielania zniżek oraz ich wymiaru w realizacji 
obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin nauczycielom zajmującym kierownicze stanowiska 
w przedszkolach, szkołach podstawowych , gimnazjum , dla których organem prowadzącym jest 
Gmina Kunów.                                                                                                                                                                                                                    
13.Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach między sesjami.                                          
14.Informacja Burmistrza o działaniach między sesjami.                                                               
15.Interpelacje i zapytania.                                                                                                              
16.Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.                                                                         
17.Sprawy różne- komunikaty Komisji Inwentaryzacyjnej.                                                                                                                        
18.Zakończenie obrad. 
 


